
 

 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

2 
Amanida Russa 
 
Nuggets gall-dindi 
 
Gelatina sabors i pa 

3 
Mongeta/patata i 
pastanaga al vapor 
 
Hamburguesa mixta 
amb guarnició 
Fruita i pa 

 4 
Macarrons napolitana 
 
Lluç al forn amb 
guarnició 
 
Làctic i pa 

5 
Crema de verdures 
 
Salsitxes amb patata 
al forn 
 
Fruita i pa 

6 
Amanida de llenties 
 
Croquetes de bacallà 
 
 
Làctic i pa 

9 
Bledes amb patata 
 
Pollastre a la planxa 
amb patata al forn 
 
Fruita i pa 

10 
Amanida de pasta 
 
Llom a la planxa amb 
guarnició 
 
Làctic i pa 

11 
Arròs amb tomàquet 
 
Truita  a la francesa 
 
Fruita i pa  
 
 

 12 
Crema de carabassó 
 
Abadejo arrebossat 
 
Gelatina sabors i pa 

13 
Espagueti napolitana 
 
Crestes de tonyina 
 
Làctic i pa 
 

16 
Patates amb espinacs 
vapor 
 
Gall-dindi arrebossat  
 
Fruita i pa 

17 
Empedrat 
 
Pernil a la planxa amb 
guarnició 
 
Làctic i pa 

 

18 
Amanida d’arròs 
 
Truita de patates amb 
amanida 
 
Gelatina sabors i pa 
 

19 
Pèsols amb patata 
 
Pollastre planxa 
amb guarnició 
 
Fruita i pa 

20 
Macarrons pesto verd 
 
Mandonguilles a la 
jardinera 
 
Làctic i pa 

23 
Amanida de llenties 
 
Truita d’albergínia i 
ceba 
 
Fruita i pa 

24 
Mongeta /patata 
saltejat amb pernil 
 
Abadejo al forn amb 
verdures 
 
Làctic i pa 

25 
Puré de patata al forn 
  
Bunyols de bacallà 
 
Gelatina sabors i pa 
 
  

26 
Espaguetis saltejats 
amb bacó 
 
Escalopa amb  patates 
al forn 
 
Làctic i pa 

27 
Crema de porros i 
llegum  
 
Botifarra al forn amb 
verdures  
 
Fruita  i pa 

30 
Coliflor i bròquil amb 
patata vapor 
 
Llibrets de porc  
 
Làctic i pa   

31 
Amanida de pasta amb 
pernil cuit  
 
Croquetes de pollastre 
 
Fruita i pa 

   



Sense Tomàquet 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

2 
Amanida Russa 
 
Nuggets gall-dindi 
 
Gelatina sabors i pa 

3 
Mongeta/patata i 
pastanaga al vapor 
 
Hamburguesa mixta 
amb guarnició 
Fruita i pa 

 4 
Macarrons oli d’herbes 
 
Lluç al forn amb 
guarnició 
 
Làctic i pa 

5 
Crema de verdures 
 
Salsitxes amb patata 
al forn 
 
Fruita i pa 

6 
Amanida de llenties 
 
Croquetes de bacallà 
 
 
Làctic i pa 

9 
Bledes amb patata 
 
Pollastre a la planxa 
amb patata al forn 
 
Fruita i pa 
 

10 
Amanida de pasta 
(sense tomàquet) 
 
Llom a la planxa amb 
guarnició 
 
Làctic i pa 

11 
Arròs amb oli d’herbes 
 
Truita  ala francesa 
 
Fruita i pa  
 
 

 12 
Crema de carabassó 
 
Abadejo arrebossat 
 
Gelatina sabors i pa 

13 
Espagueti amb 
verdures 
 
Gall d’indi a la planxa  
 
Làctic i pa 
 

16 
Patates amb espinacs 
vapor 
 
Gall-dindi arrebossat  
 
Fruita i pa 

17 
Empedrat         
(sense tomàquet) 
 
Pernil a la planxa amb 
guarnició 
 
Làctic i pa 

18 
Amanida d’arròs    
(sense tomàquet) 
 
Truita de patates amb 
amanida 
 
Gelatina sabors i pa 

19 
Pèsols amb patata 
 
Pollastre planxa 
amb guarnició 
 
Fruita i pa 

20 
Macarrons amb oli 
d’herbes  
 
Mandonguilles 
jardinera         
(sense tomàquet) 
Làctic i pa 

23 
Amanida de llenties 
 
Truita d’albergínia i 
ceba 
 
Fruita i pa 

24 
Mongeta /patata 
saltejat amb pernil 
 
Abadejo al forn amb 
verdures 
Làctic i pa 

25 
Puré de patata al forn 
  
Bunyols de bacallà 
 
Gelatina sabors i pa 
 
 

26 
Espaguetis saltejats 
amb bacó 
 
Escalopa amb  patates 
al forn 
Làctic i pa 

27 
Crema de porros i 
llegum  
 
Botifarra al forn amb 
verdures  
Fruita  i pa 

30 
Coliflor i bròquil amb 
patata al vapor 
 
Llibrets de porc  
 
Làctic i pa   

31 
Amanida de pasta amb 
pernil cuit        
(sense tomàquet) 
Croquetes de pollastre 
 
Fruita i pa 
 

   



Sense Llegum 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

2 
Amanida Russa 
 
Nuggets gall-dindi 
 
Gelatina sabors i pa 

3 
Mongeta/patata i 
pastanaga al vapor 
 
Hamburguesa mixta 
amb guarnició 
 
Fruita i pa 

 4 
Macarrons napolitana 
 
Lluç al forn amb 
guarnició 
 
Làctic i pa 

5 
Crema de verdures 
 
Salsitxes amb patata 
al forn 
 
Fruita i pa 

6 
Amanida de patata 
amb pernil dolç  
 
Hamburguesa de 
pollastre i pastanaga  
 
Làctic i pa 

9 
Bledes amb patata 
 
Pollastre a la planxa 
amb patata al forn 
 
Fruita i pa 
 

10 
Amanida de pasta   
 
Llom a la planxa amb 
guarnició 
 
Làctic i pa 

11 
Arròs amb oli d’herbes 
 
Truita  ala francesa 
 
Fruita i pa  
 
 

 12 
Crema de carabassó 
 
Abadejo arrebossat 
 
Gelatina sabors i pa 

13 
Espagueti amb 
verdures 
 
Gall d’indi a la planxa 
 
Làctic i pa 
 

16 
Patates amb espinacs 
vapor 
 
Gall-dindi arrebossat  
 
Fruita i pa 

17 
Mongeta, patata al 
vapor  
 
Pernil a la planxa amb 
guarnició 
 
Làctic i pa 

18 
Amanida d’arròs  
(sense llegums) 
 
Truita de patates amb 
amanida 
 
Gelatina sabors i pa 

19 
Puré de patata 
 
Pollastre planxa 
amb guarnició 
 
Fruita i pa 

20 
Macarrons amb oli 
d’herbes  
 
Llom a la planxa  
 
Làctic i pa 

23 
Arròs amb oli 
d’herbes  
 
Truita d’albergínia i 
ceba 
 
Fruita i pa 

24 
Mongeta /patata 
saltejat amb pernil 
 
Abadejo al forn amb 
verdures 
 
Làctic i pa 

25 
Puré de patata al forn 
  
Bunyols de bacallà 
 
Gelatina sabors i pa 
 
 

26 
Espaguetis saltejats 
amb bacó 
 
Escalopa amb  patates 
al forn 
 
Làctic i pa 

27 
Crema de porros 
(sense llegum)  
 
Botifarra al forn amb 
verdures  
 
Fruita  i pa 

30 
Coliflor i bròquil amb 
patata vapor 
 
Llibrets de porc  
 
Làctic i pa   

31 
Amanida de pasta amb 
pernil cuit  
 
Croquetes de pollastre 
 
Fruita i pa 
 

   



PLV 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

2 
Arròs blanc amb oli 
d’herbes 
 
Gall-dindi a la planxa  
 
Gelatina sabors i pa 

3 
Mongeta/patata i 
pastanaga al vapor 
 
Hamburguesa mixta 
amb guarnició 
 
Fruita i pa 

 4 
Macarrons amb salsa de 
verdures (carabassó i 
pastanaga) 
 
Lluç al forn amb 
guarnició 
 
Làctic soja  i pa 

5 
Crema de verdures 
 
Salsitxes amb patata 
al forn 
 
Fruita i pa 

6 
Amanida de llenties 
 
Hamburguesa de 
pollastre i pastanaga  
 
 
Làctic soja i pa 

9 
Bledes amb patata 
 
Pollastre a la planxa 
amb patata al forn 
 
Fruita i pa 

10 
Amanida de pasta, 
pernil i truita 
 
Llom a la planxa amb 
guarnició 
 
Làctic soja i pa 

11 
Arròs amb tomàquet   
 
Truita  a la francesa 
 
Fruita i pa  
 
 

 12 
Crema de carabassó 
(sense llet)  
 
Abadejo al forn 
 
Gelatina sabors i pa 

13 
Espagueti napolitana 
 
Gall d’indi a la planxa 
 
Làctic soja i pa 
 

16 
Patates amb espinacs 
vapor 
 
Gall-d’indi  amb 
patata al forn 
 
Fruita i pa 

17 
Empedrat 
 
Pernil a la planxa amb 
guarnició 
 
Làctic soja i pa 

 

18 
Amanida d’arròs 
 
Truita de patates amb 
amanida 
 
Gelatina sabors i pa 
 

19 
Pèsols amb patata 
 
Pollastre planxa 
amb guarnició 
 
Fruita i pa 

20 
Macarrons al pesto 
verd 
 
Mandonguilles 
jardinera 
 
Làctic soja i pa 

23 
Amanida de llenties 
 
Truita d’albergínia i 
ceba 
 
Fruita i pa 

24 
Mongeta /patata 
saltejat amb pernil 
 
Abadejo al forn amb 
verdures 
 
Làctic de soja i pa 

25 
Puré de patata al forn 
(sense llet) 
  
Pollastre a la planxa 
amb patates al forn 
 
Gelatina sabors i pa 

26 
Espaguetis saltejats 
amb bacó 
 
Escalopa amb  patates 
al forn 
 
Làctic de soja i pa 

27 
Crema de porros i 
llegum (sense llet) 
 
Botifarra al forn amb 
verdures  
 
Fruita  i pa 

30 
Pastanaga  amb 
patata al vapor 
 
Llom a la planxa  
 
Làctic de soja i pa   

31 
Amanida de pasta amb 
pernil cuit  
 
Pollastre a la planxa 
 
Fruita i pa 

   



Astringent 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

2 
Arròs blanc amb oli 
d’herbes 
 
Gall-dindi a la planxa  
 
Gelatina sabors i pa 

3 
Patata i pastanaga al 
vapor 
 
Hamburguesa mixta 
amb guarnició 
 
Poma i pa 

 4 
Macarrons amb  salsa 
de verdures   
(carabassó i pastanaga)  
 
Lluç al forn amb 
guarnició 
 
Làctic natural i pa 

5 
Crema de verdures 
 
Salsitxes amb patata 
al forn 
 
Plàtan  i pa 

6 
Amanida de patata 
amb  pernil dolç  
 
Llom a la planxa  
 
 
Làctic natural i pa 

9 
Bledes amb patata 
 
Pollastre a la planxa 
amb patata al forn 
 
Poma i pa 

10 
Amanida de pasta , 
pernil i truita  
 
Llom a la planxa amb 
guarnició 
 
Làctic natural i pa 

11 
Arròs blanc 
 
Truita  a la francesa 
 
Plàtan i pa  
 
 

 12 
Crema de carabassó  
 
Abadejo  
 
Gelatina sabors i pa 

13 
Espagueti amb oli 
d’herbes  
 
Gall d’indi a la planxa 
 
Làctic natural i pa 
 

16 
Patates amb espinacs 
vapor 
 
Gall-dindi  amb 
patata al forn 
 
Poma i pa 

17 
Pasta amb oli herbes  
 
Pernil a la planxa amb 
guarnició 
 
Làctic natural i pa 

 

18 
Amanida d’arròs 
 
Truita de patates amb 
amanida 
 
Gelatina sabors i pa 
 

19 
Patata i pastanaga  
 
Pollastre planxa 
amb guarnició 
 
Plàtan i pa 

20 
Macarrons asmb oli 
d’herbes  
 
Mandonguilles 
jardinera 
 
Làctic natural i pa 

23 
Arròs amb oli 
d’herbes  
 
Truita d’albergínia i 
ceba 
 
Poma  i pa 

24 
Mongeta /patata al 
vapor 
 
Abadejo al forn amb 
verdures 
 
Làctic natural i pa 

25 
Puré de patata al forn  
  
Pollastre a la planxa 
amb patates al forn 
 
Gelatina sabors i pa 
  

26 
Espaguetis saltejats  
 
Escalopa amb  patates 
al forn 
 
Làctic natural i pa 

27 
Crema de porros  
 
Botifarra al forn amb 
verdures  
 
Plàtan i pa 

30 
Pastanaga  amb 
patata al vapor 
 
Llom a la planxa  
 
Làctic natural i pa   

31 
Amanida de pasta amb 
pernil cuit  
 
Pollastre a la planxa 
 
Poma i pa 

   



 


